Leányvár Község Önkormányzatának
8/2007. (VI.27.) Kt. rendelete
az ebtartás helyi szabályairól
(Egységes szerkezetben a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítással)

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján Leányvár község Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya Leányvár község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira,
továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.
A rendelet célja
2. § A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve szabályozza az ebtartás
rendjét, megállapítsa az eb tartási helyétől eltérő tartózkodásnak, sétáltatásnak szabályait,
szabályozza a gazdátlan, kóbor ebekkel kapcsolatos eljárást, valamint az ebtartással
kapcsolatos szabálysértési eljárást.
Az ebtartás rendje
3. § Leányvár község Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos
kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb
3 eb -és egyszeri szaporulata három hónapos korig- tartható.
4. §. (1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen
-, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell
szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet a közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.
5. § Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú területét, helységeit (gyalogjárda, sétány, park, stb.) ne szennyezze. Az e
területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek
érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra
rendszeresített alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenőrzés esetén az
arra jogosult személynek bemutatni.
6. § (1) a szabadon tartott ebek számára biztosítani kell az állatvédelmi szempontokat szem
előtt tartó:
- szabad mozgásteret,
- védelmet az időjárás viszontagságai ellen.
Kóborállatokra vonatkozó szabályok

7. § (1) A kóborállatok elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a gyepmester
gondoskodik.
(2) Az elfogott és a telepre szállított kóborállatot - a tartási, oltási és szállítási költségének
megtérítését követően - az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. Aki nem váltott
kóborállatot a gyepmester menhelynek adja át.
8. § (1) Az állati hulláknak a község területéről való elszállítása, ártalmatlanná tétele a
gyepmester feladata.
(2) Az állati hullák ártalmatlanná tételének költségét az állati hullák tulajdonosa, illetve, ha a
tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a költségeket
köteles az önkormányzatnak megtéríteni.
Szabálysértés
9. § 1
II. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Leányvár, 2007. június 25.

Tóth János s.k.
polgármester

Dr. Holicska Judit s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. június 27.

…………………………….
jegyző
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Beiktatta a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2012. május 30-tól.

